Hledáme meč země

koupání

záhadný sněhulák

Od lampy až ke Cair Paravel. Víme všechno.
12.7.2015

Meč země a koupaliště

9. vydání

Pronásledování Telmarínů, hledání meče zase vedl Vojta na místo, kde jsme měli porazit byli asi 2 hodiny a potom jsme museli rychle jít,
další Telmaríny. Dostali jsme detektor kovu a aby jsme stihli autobus.
země, koupání v Rychnově. O tom všem náš cíl byl najít meč země. Když jsme ho našli,
píše redaktorka Lea
šli jsme na KOUPALIŠTĚ. Na koupališti jsme
Lea
Den začal budíčkem a rozcvičkou. Potom jsme
se nabatožili na výlet za mečem země a potom na
koupaliště. Odvezl nás Bob autobusem. Vysadili
nás blízko jednoho Telmarína a aby jsme se přes
něj dostali museli jsme si s nim střihnout. Když
jsme se přes něj dostali, obdrželi jsme papír na
podpisy od lidí a narnijskou svíčku, kterou jsme
měli vyměnit na zajímavé věci. Vyrazili na cestu,
ale!! mohli jsme se bát toho, že mapu měl Vojta.
Když jsme došli k dalšímu Telmarínovi, který
nás nechtěl pustit také dál a, aby jsme se přes
něj také dostali museli jsme se nepozorovaně
přiblížit k němu, natož aby si nás všim. Poté nás

Hledáme meč země detektorem kovu

Někteří měli z nálezu meče velkou radost

Tobogán!!!

Na koupáku byla legrace...

Krátká báseň o koupání
Lvíčata se vody bojí,
ovšem ne ty z Rybné,
do vody hned skákají,
bazény jsou jich plné.
Slunce přitom krásně svítí,
ani mráček nepřijde.
Den se jim teď však již kráti
a tak tato skupina autobusem odjede
čvachtání si užili
na skluzavce sklouzli
o tom teď ve spacáku zdát se jim bude.

Petr

Naše nepravidelná rubrika KONSPIRAČNÍ TEORIE / ASLANOVY PLKY

Zima přichází?

Zatímco většina tábora odešla vesele do
bazénu, u základny se děly podivné věci.

Je neděle 12.7., pozdní dopoledne, venku asi
26 stupňů. Slunce svítí, ptáci zpívají, tábor je
vylidněn. Všichni si již ráno nandali na záda
batohy s plavkami a ručníkem a odešli se do
Rychnova vykoupat v bazénu. Vše se zdá, jak
má být.
Před základnou se, ale najednou objevil podivný útvar. Sněhulák! V létě! Zdá se to být
nemožné, ale je to tak. Co mohlo zapříčinit tuto
anomálii, která do horkých letních dnů opravdu
nepatří? Teorií je více.
„Je to jasný úkaz, že královna Jadis se vrací,“
říká jeden ze svědků této události. „Bílou
čarodějnici nelze zabít a vy všichni, kteří jste se
o to pokusili, teď budete náležitě trpět pod její
znovunastolenou vládou!“
Ostatní si, ale nejsou tak jistí, že sněhulák je
výtvorem nebožky ledové královny. „Jadis je
Sněhulák! Kde se tady vzal?
mrtvá, to ví každý. Když to spojíme s nedáv-

nou mimozemskou aktivitou v této oblasti, je
jasné, že jde jen o další úkaz o existenci UFO.
Oni chtějí, abychom o nich věděli, a tímto se
snaží s námi komunikovat,“ vyjádřil se k tomuto tématu odborník na neidentifikovatelné
létající objekty (Unidentified Flying Objects)
Rostislav Mimoň. Pan Mimoň podkládá své
tvrzení tím, že v Orlické hory jsou jedním z
míst, kde je UFO často viděno.
Naše redakce ovšem přišla s dalším
možným vysvětlením. Je možné, že sněhulák
je výsledkem podnebné anomálie spojené
s časoprostorovou odchylkou. Ty dvě spojené dohromady vytvořily jakousi bublinu, o
poloměru asi 1 metr, kde je reálně v tuto chvíli
zimní období. Není ovšem důvod k obavám.
Působením rozdílných teplot a tlaků na stěnu
bubliny jí brzy zbortí. Dovoluji si tvrdit, že než
se zbytek tábora vrátí zpět z koupání, zbude již
ze sněhuláka jen loužička vody.
Joziš

